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AJUTS AL LLOGUER PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE 
ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova línia d’ajuts específics per a les 
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per la Covid-19, entre d’altres 
requisits, per fer front al pagament del lloguer del seu domicili habitual. 

La finalitat d’aquests ajuts és donar suport en: 

a) Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer. 

b) Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits. 
 
Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de 
lloguer del domicili habitual i que a causa de la COVID-19 s’hagi trobat en algunes 
d’aquestes situacions de vulnerabilitat econòmica: 

- Estar en situació d’atur 

- Estar en un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) 

- Trobar-se en reducció de la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser 
empresari 

- Reunir altres motius que suposin una pèrdua d’ingressos 

A banda, caldrà complir altres requisits com ara tenir un màxim d’ingressos per unitat 
familiar, etc. 
 
Límit temporal de l’ajut: màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos d’abril a 
setembre de l’any 2020. 
 
Quantia màxima de l’ajut: 750 euros mensuals a la demarcació de Barcelona. 
 
Termini de presentació: fins al 30 de setembre de 2020. 
 
Dotació pressupostària: 14,5 milions d’euros. Les sol·licituds es resolen seguint l'ordre 
d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcte, fins 
l’exhauriment de la dotació pressupostària. 
  
Les sol·licituds es poden presentar a : 

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al tràmit específic de la web de la 
Generalitat de Catalunya. 
A la web, entre d’altres informacions, pots trobar un tutorial per l’alta telemàtica 
de l’idCAT Mòbil (certificat o signatura electrònica). 

b) L’Oficina local d'habitatge (OLH):  

- Al telèfon de l’Ajuntament 674618235 (de dilluns a divendres de 9 a 15 h) 
- Per correu electrònic: olh@montornes.cat 
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ENLLAÇOS D’INTERÈS: 
 
RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions 
d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-
19 en els lloguers de l'habitatge habitual 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&docu
mentId=873413 
 
Generalitat de Catalunya - Tràmit online sol·licitud ajut  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
Agència de l'Habitatge de Catalunya – Preguntes freqüents, Manual alta idCAT Mòbil, 
Manual tràmit d’alta sol·licitud telemàtica, accés al tràmit i altres 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/ajutcovid19/!ut/p/z1 

 
Consell Comarcal del Vallès Oriental - Oficina d'Habitatge 

http://www.vallesoriental.cat/ambits/habitatge/2625-comunicats-oficina-comarcal-de-

lhabitatge-sobre-covid-19/ 
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